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PROVA Nº 18 - PORTUGUES 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 01, 02, 
03, 04 E 05. 

AS PRIMEIRAS REPRESENTAÇÕES 

Nossa tradição teatral vem da 
Grécia Antiga, civilização considerada 
como berço de nossa cultura. Mas a 
capacidade de representação do 
homem é mais antiga do que isso. A 
origem do teatro pode ser remota 
desde as primeiras sociedades 
primitivas, em que acreditava-se no uso 
de danças imitativas como 
propiciadoras de poderes sobrenaturais 
que controlavam os fatos necessários à 
sobrevivência (fertilidade da terra, 
sucesso nas batalhas, etc.). O teatro, 
em suas origens, possuía caráter 
ritualístico. 

Com o domínio e conhecimento do 
homem em relação aos fenômenos 
naturais, o teatro vai dando lugar às 
características mais educacionais. Na 
Grécia ele nasceu dos rituais que 
compunham os festivais dedicados a 
Dionísio, deus grego do vinho e das 
artes. Uma poesia chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia. Já a 
comédia foi originada nos rituais 
campestres para a divindade. 

Os gregos são referências até os 
dias atuais a todos envolvidos nas artes 
cênicas. Diversas peças teatrais criadas 
na Grécia Antiga são até hoje 
encenadas.  

01) O texto tem como ideia central: 

a) A origem do deus do vinho; 
b) A origem do teatro; 
c) A origem da tragédia; 

d) A origem da comedia. 
 

02) De acordo com o texto 
 
a) Uma poesia, chamada ditirambo, 

oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a tragédia; 

b) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
campestres, fez surgir a comédia; 

c) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a tragédia; 

d) Uma poesia, chamada ditirambo, 
oferecida ao deus nas solenidades 
urbanas, fez surgir a comédia. 

 

03) Segundo o texto, Dionísio era deus: 
 
a) Da tragédia e do vinho; 
b) Do vinho e das artes; 
c) Das artes e da comédia; 
d) Da fertilidade e das artes. 
 

04) De acordo com as informações 
contidas no texto é CORRETO afirmar 
que: 
 
a) O teatro, em suas origens, possuía 

caráter ritualístico; 
b) O teatro, em suas origens, não 

possuía caráter ritualístico; 
c) Os portugueses são referências até 

os dias atuais a todos envolvidos nas 
artes cênicas; 

d) Nossa tradição teatral vem de 
Portugal. 

 

05) Leia o seguinte trecho. 
 

 “Na Grécia ele nasceu dos rituais 
que compunham os festivais 
dedicados a Dionísio, deus grego do 
vinho e das artes.” 
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Nesse trecho o pronome grifado refere-
se a: 

 

a) Deus; 
b) Dionísio; 
c) Teatro; 
d) Vinho. 
 

06) Marque o item que apresenta 
ERRO na divisão silábica. 

a) Do-mí-ni-o; 
b) Tra-gé-dia; 
c) Su-ces-so; 
d) Re-fe-rên-cia. 
 

07) Assinale a alternativa em que está 
correta a formação do plural. 

a) Guarda-chuva – guardas-chuvas; 
b) Quebra-mar – quebras-mares; 
c) Beija-flor – beijas-flor; 
d) Guarda-chuva – guarda-chuvas. 
 

08) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são femininos. 

a) Champanha – alface – cal; 
b) Cal – alface – grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 
09) Indique a alternativa em que todos 
os substantivos são masculinos. 

a) Champanha – alface – grama (peso); 
b) Champanha – lança-perfume – 

grama (peso); 
c) Libido – cal – dinamite; 
d) Alface – champanha – gengibre. 
 

10) Assinale a frase em que há erro de 
concordância verbal. 

a) Os processos foram arquivados; 

b) A revelação de novos casos de 
corrupção indignou todo o país; 

c) Faz mais de dois anos que não chove 
na minha cidade; 

d) Na reunião, casos polêmicos não 
será discutidos. 

PROVA Nº 19 – CONHECIMENTOS 
ATUAIS - SUPERIOR 

 
 
11) o ponto de partida para a 
constituição do MERCOSUL foi a 
aproximação entre dois importantes 
países da América Latina, , ainda nos 
anos 80 do século passado. 

Esses dois países foram: 

a) Brasil e Paraguai; 
b) Brasil e Estados Unidos;  
c) Brasil e Argentina;  
d) Brasil e Chile. 
 

12) Sistema bipolar de poder mundial 
que, logo após a Segunda Guerra, 
contrapôs os interesses soviéticos e 
norte-americanos, identificados nos 
sistemas socialista e capitalista, 
respectivamente: 
 
a) Guerra dos 100 dias; 
b) Guerra Fria; 
c) Globalização; 
d) Guerra do Golfo. 
 

13) Os grandes bancos, tal como se 
apresentam na atualidade, são fruto do 
processo de expansão da economia: 
 
a) Socialista; 
b) Capitalista; 
c) Globalizada; 
d) Mercantilista. 
 

14) Grupo terrorista responsabilizado 
pelo ataque as Torres Gêmeas nos 
Estados Unidos ocorrido no ano de 
2001: 
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a) Al-Quaeda; 
b) Talibã; 
c) Otan; 
d) Afeganistão. 
 

15) O município de Varginha está 
situado na bacia: 

a) de Furnas; 
b) do Rio das Velhas; 
c) do Rio Grande; 
d) do Rio Sapucaí. 
 

16) A cidade de Varginha tem tradição 
na exportação de:: 

 
a) Minério; 
b) Carne Bovina; 
c) Eletro Eletrônicos; 
d) Café. 
 

17) O Teatro que esteve fechado 
durante alguns anos para reforma mas 
foi reinaugurado em 2011, voltando a 
trazer espetáculos, shows e 
apresentações para o público da cidade 
e região: 
 
a) Teatro Marista Mestrinho; 
b) Teatro Capitólio; 
c) Teatro Central; 
d) Grande Teatro Municipal. 
 

18) “O atleta Jonathan Henrique Silva, 
de 20 anos de idade, escreveu seu 
nome na história de Varginha ao ser o 
primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição 
individual. A data 31 de março de 2012 
registrou o fato histórico”. 
 
Qual a modalidade do esportista citado 
no texto: 
 
a) Salto Triplo; 
b) Natação; 
c) Arremesso de Dardo; 
d) Salto em distância. 
 

19)  O STF (Supremo Tribunal Federal) 
votou na última quarta-feira dia 09 de 
maio, a favor: 
 
a) da Lei da Ficha Limpa; 
b) da Redução da Taxa Básica de Juros 
cobrados pelos bancos; 
c) da reserva de vagas para cotas 
sociais para alunos de escolas públicas 
em universidades; 
d) a favor da cassação do Senador 
Demóstenes Torres, por envolvimento 
com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 
 
20) O Senado Federal aprovou na 
quarta feira dia 09 de maio de 2012 a: 
 
a) Lei da Ficha Limpa; 
b) Lei das Cotas Raciais; 
c) Lei Geral da Copa; 
d) Lei Geral do Esporte. 
 

PROVA Nº 31 – ESPECÍFICA  
FISIOTERAPIA/CTI 

 

21) A unidade funcional do sistema 
musculoesquelético é a articulação e 
suas estruturas associadas: membrana 
sinovial, cápsula, ligamentos e 
músculos que a cruzam. O exame desse 
complexo não pode ser completado, se 
não incluírem as seguintes etapas: 

LIVRO: krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.:13 e 14. 

 

a) Inspeção, palpação, amplitude de 
movimentação passiva, estabilidade, 
amplitude de movimentação ativa e 
força muscular; 

b) Inspeção, palpação, amplitude de 
movimentação passiva, equilíbrio em 
pé, amplitude de movimentação ativa 
e deambulação; 

c) Inspeção, palpação, amplitude de 
movimentação passiva, estabilidade, 
deambulação e transferências; 
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d) Inspeção, palpação, amplitude de 
movimentação passiva, estabilidade, 
amplitude de movimentação ativa e 
equilíbrio sentado. 

 

22) A goniometria é a medição da 
movimentação articular. Constitui ela 
um passo essencial na avaliação da 
função no paciente com incapacidade 
muscular, neurológica, ou esquelética. 
De acordo com a informação acima 
marque a alternativa que inclui 
somente os movimentos que são 
medidos no plano frontal. 
 

LIVRO: krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 23. 

a) Flexão- extensão de punhos, 
abdução de ombros, rotação da 
coluna cervical; 

b) Abdução e adução dos ombros e 
quadris; 

c) Rotação dos quadris e coluna 
cervical; 

d) Rotação, adução e abdução nos 
ombros e quadris. 

 

23) A fim de analisar um padrão de 
marcha, diagnosticar a patologia e 
compreender as intervenções 
terapêuticas tais como órteses e 
próteses, é essencial compreender a 
biomecânica e fisiologia da marcha 
normal. O ciclo desde o golpe do 
calcanhar de uma perna ao seguinte 
golpe do calcanhar com a mesma perna 
perfaz 100 por cento de um ciclo de 
marcha total. Sendo assim marque a 
alternativa correta de acordo com 
divisão da porcentagem de cada fase do 
ciclo da marcha. 
 

LIVRO: krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 86. 

 

a) De 0 a 10 por cento é denominado 
fase do golpe do calcanhar, de 10 a 
30 por cento é chamado meio do 
apoio, de 30 a 45 por cento é 
chamado impulsão, de 45 a 60 por 
cento é denominado aceleração da 
perna em oscilação. Em 100 por 
cento, o apoio do calcanhar 
novamente ocorre com a mesma 
perna; 

b) De 0 a 15 por cento é denominado 
fase do golpe do calcanhar, de 15 a 
40 por cento é chamado meio do 
apoio, de 40 a 50 por cento é 
chamado impulsão, de 50 a 60 por 
cento é denominado aceleração da 
perna em oscilação. Em 100 por 
cento, o apoio do calcanhar 
novamente ocorre com a mesma 
perna; 

c) De 0 a 15 por cento é denominado 
fase do golpe do calcanhar, de 15 a 
30 por cento é chamado meio do 
apoio, de 30 a 45 por cento é 
chamado impulsão, de 45 a 60 por 
cento é denominado aceleração da 
perna em oscilação. Em 100 por 
cento, o apoio do calcanhar 
novamente ocorre com a mesma 
perna; 

d) De 0 a 15 por cento é denominado 
fase do golpe do calcanhar, de 15 a 
25 por cento é chamado meio do 
apoio, de 25 a 45 por cento é 
chamado impulsão, de 45 a 60 por 
cento é denominado aceleração da 
perna em oscilação. Em 100 por 
cento, o apoio do calcanhar 
novamente ocorre com a mesma 
perna. 

 

24) A temperatura dos tecidos constitui 
fator extremamente importante na 
resposta fisiológica ao calor. Marque a 
alternativa que está corretamente 



5 

 

correlacionada o modo primário de 
transferência de calor e modalidade de 
aquecimento terapêutico. 
 

LIVRO: krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 282. 

 

a) Compressas quentes por conversão; 
b) Microondas por conversão; 
c) Ondas-curtas por convecção; 
d) Ultra-som por condução. 
 

25) A massagem é um termo usado 
para significar um grupo de 
manipulações sistemáticas e científicas 
dos tecidos do organismo que são mais 
bem executados com as mãos com a 
finalidade de afetar sistema nervoso e 
muscular e a circulação geral. Marque a 
alternativa que contém somente 
indicações para a massagem. 

LIVRO: krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 398 e 400. 

 

a) Fraturas, infecções, artrite e 
esclerose múltipla; 

b) Neurite, paralisia cerebral, lombalgia 
e lesões de articulação; 

c) Quadriplegia, malignidades e 
fibrosite; 

d) Periartrite, hemiplegia e metástases. 
 

26) Marque a alternativa que apresenta 
somente testes especiais para coluna 
lombar. 
 

LIVRO: Enfermidades da coluna 
vertebral. Pág.:149 a 154. 

 

a) Teste de compressão e 
descompressão; teste de Addison; 

b) Sinal de Laségue; sinal de Lhermitte; 
c) Teste de Patrick; teste de Hoover; 
d) Manobra de Lewin; teste de Kerning; 
 

27) A dor é frequentemente o sintoma 
primário em muitos casos da prática de 
fisioterapia. Um passo importante é 
reconhecer os padrões de dor que são 
característicos de doenças sistêmicas. 
Sendo assim marque a alternativa que 
corresponde a dor miofascial do tipo 
tensão muscular? 
 

LIVRO: Diagnóstico diferencial em 
fisioterapia. Pág.: 7 a 10 

 

a) É uma dor causada por fraqueza e 
rigidez. Ela é frequentemente 
melhorada pelo aumento da atividade 
e exercícios; 

b) São áreas hiperirritativas dentro de 
uma faixa retesada do músculo 
esquelético ou na fáscia; 

c) É uma contração repentina e 
involuntária de um músculo ou grupo 
de músculos, ocorrendo como 
resultado de um uso excessivo ou de 
lesão da junção 
neuromusculoesquelética ou da 
ligação músculotendínea; 

d) Ocorre quando contrações 
musculares prolongadas ou co-
contrações resultam em isquemia 
local, aumento de metabólitos 
celulares e dor subsequente. 

 

28) A prevenção é abrangente, 
incluindo a ação dos profissionais de 
saúde, mas não só.  A estes cabe uma 
grande parcela da ação preventiva: a 
decisão técnica, a ação direta e a parte 
da ação educativa. Sendo assim 
marque a alternativa na qual apresenta 
somente medidas de prevenção 
secundária: 
 

LIVRO: Epidemiologia e saúde. Pág.: 30, 
31 e 32 
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a) Moradia adequada, áreas de lazer e 
saúde ocupacional; 

b) Inquéritos para descoberta de casos 
na comunidade, isolamento para 
evitar a propagação de doenças e 
exames periódicos, individuais, para 
detecção precoce de casos; 

c) Reabilitação, imunização e higiene 
pessoal e do lar; 

d) Controle dos vetores, tratamento 
para evitar a progressão da doença. 

 

29) O termo epidemia refere-se a um 
objeto complexo e multifacetado. E 
pode ser definida como a ocorrência de 
doença em grande número de pessoas 
ao mesmo tempo. Desta forma marque 
a alternativa que caracteriza 
claramente um surto epidêmico. 
 

LIVRO: Epidemiologia e saúde. Pág.: 
141, 142 E 143. 

 

a) Ocorrência epidêmica caracterizada 
por uma larga distribuição espacial, 
atingindo várias nações; 

b) A manifestação da doença ocorre 
envolvendo em pouco tempo a quase 
totalidade das pessoas atingidas; 

c)  É difundida de pessoa para pessoa 
por via respiratória, anal, oral, 
genital, ou por vetores; 

d) É uma ocorrência epidêmica restrita 
a um espaço extremamente 
delimitado: colégio, quartel, edifício 
de apartamentos, bairro e etc. 

 

30) A prescrição do exercício 
terapêutico é geralmente a parte mais 
complexa e difícil da prescrição da 
fisioterapia. Ela deve ser precedida por 
uma avaliação completa da função. 
Com base nessa afirmativa marque a 
alternativa que define o exercício para 
coordenação. 

LIVRO: Krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 599. 

 

a) São prescritos para treinamento da 
função individual e coordenação de 
músculos paralisados ou par éticos 
em recuperação ou de transplantes 
de tendão; 

b) Originalmente eles foram projetados 
para utilizar reflexos visuais para 
substituição de reflexos 
proprioceptivos precários; 

c) Esses exercícios são mais 
frequentemente prescritos para 
manter a amplitude de movimento e 
aumentar a força e a endurance; 

d) São prescritos para as partes com as 
quais o paciente não consegue 
realizar exercício ativo 
satisfatoriamente. 

 

31) Marque a alternativa correta sobre 
a inervação segmentar para extensão 
de joelho: 
 

LIVRO: Krusen: Tratado de medicina 

física e reabilitação. Pág.: 671. 
 

a) L2, L3 e L4; 
b) L4, L5 e S1; 
c) T6 a L1; 
d) L4, L5, S1 e S2. 
 

32) Qual estrutura do neurônio que 
transmite os sinais neurais para célula 
seguinte no cérebro ou na medula 
espinhal, ou para músculos e glândulas 
nas regiões periféricas do corpo, 
também chamado de fibra nervosa? 
 

LIVRO: Fisiologia Humana. Pág.:101 
 

a) Corpo celular; 
b) Dendritos; 
c) Axônio; 
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d) Células de Schwann. 
 

33) Poliomielite anterior aguda, 
esclerose lateral amiotrófica, doença de 
Kugelberg- Welander, doença de 
Werdnig- Hoffmann e mielite são 
doenças que afetam qual unidade 
motora? 
 

LIVRO: Krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.:703. 

 

a) Fibra muscular. 
b) Junção mioneural. 
c) Axônio. 
d) Céluna do corno anterior. 
 

34) Qual das doenças abaixo se 
caracteriza por ocorrer severa 
degeneração e atrofia no estriado, com 
menor comprometimento do neocórtex 
e estruturas diencefálico- límbicas. 
 

LIVRO: Krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 725 a 728. 

 

a) Doença de Parkinson; 
b) Doença de Huntington; 
c) Ataxia de Friedreich; 
d) Esclerose Lateral Amiotrófica. 
 

35) Indicadores de saúde são 
parâmetros utilizados internacional-
mente com o objetivo de avaliar, sob o 
ponto de vista sanitário, a higidez de 
agravos humanos, bem como fornecer 
subsídios aos planejamentos de saúde, 
permitindo o acompanhamento das 
flutuações e tendências históricas do 
padrão sanitário de diferentes 
coletividades consideradas à mesma 
época ou da mesma coletividade em 
diversos períodos de tempo. Diante do 
afirmado marque a alternativa que não 
corresponde a um indicador de saúde: 

 

LIVRO: EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE. Pág.: 62 
 

a) Esperança de vida; 
b) Razão de mortalidade proporcional; 
c) Coeficiente de mortalidade infantil; 
d) Coeficiente bruto de natalidade. 
 

36) Os resultados da lesão cerebral em 
crianças são classificados como pré-
natais, perinatais e pós-natais, 
dependendo tanto da idade quanto da 
lesão. Marque a alternativa na qual 
existe apenas etiologia da lesão 
cerebral em crianças no período 
perinatal: 
 

LIVRO: krusen: Tratado de medicina 
física e reabilitação. Pág.: 771. 

 

a) Fator Rh; anemia do recém- nascido; 
b) Distúrbios metabólicos; toxicidade 

química; 
c) Apresentação pélvica com cabeça 

derradeira retardada; hipoprotrom-
binemia; 

d) Embolismos; infecções agudas. 
 

37) Dentre os instrumentos para a ação 
em vigilância sanitária, marque a 
alternativa que define estudos 
epidemiológicos. 
 

LIVRO: Epidemiologia e saúde. Pág.: 
363 a 366 

 

a) São fundamentais para elucidar 
associações entre fatores de risco 
relacionados aos elementos sob 
vigilância sanitária e determinadas 
doenças; 

b) Verifica a conformidade dos produtos 
com padrões estabelecidos e as 
características averbadas nos 
respectivos registros; 

c) É um instrumento de primordial 
importância nas ações do campo da 
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vigilância sanitária, permitindo 
acompanhar doenças veiculadas por 
alimentos, pelo sangue e derivados, 
intoxicações, infecções hospitalares, 
efeitos adversos de medicamentos, 
agravos inusitados relacionados com 
tecnologias médicas, fornecendo 
informações valiosas para subsidiar 
ações de controle sanitário; 

d) Concreção do exercício do poder que 
detém o Estado para aceitar ou 
recusar produtos ou serviços sob o 
controle da Saúde Pública e para 
intervir em situações de risco à 
saúde. 

 

38) De acordo com as anomalias do 
arco posterior vertebralmarque a 
alternativa que corresponde a 
Deiscência lateral ou Espondilolistes. 
 

LIVRO: Enfermidades da coluna 
vertebral pág.:42 e 43 

 

a) Fusões dos arcos posteriores, 
originando a Síndrome Klippel- Feil, 
qunado ocorre na cervical; 

b) É a ausência de ossificação do ístimo 
da vértebra e pode ser confundida 
com uma fratura; 

c) São alterações muito frequentes, 
constituindo as costelas flutuantes ou 
acessórias, de variadas formas e 
tamanhos. É importante, pela 
sintomatologia compressiva, a 
costela cervical. Na região lombar 
pode surgir a megapófise; 

d) Ocorre na ausência de função do 
arco vertebral. 

 

39) Todos os músculos esqueléticos são 
formados por diversas fibras com 
diâmetros entre 10 a 80 micra. Cada 
uma dessas fibras, por sua vez, é 
formada por unidades motoras ainda 

menores, sendo assim como podemos 
denominar a membrana muscular da 
fibra muscular, formada por uma 
verdadeira membrana celular, chamada 
de membrana plasmática, e por camada 
de material polissacarídeo e por finas 
fibrilas colágenas que dão resistência a 
essa estrutura. 
 

LIVRO: Fisiologia Humana. Pág.: 79 e 80 
 

a) Sarcolema; 
b) Mjofibrilas; 
c) Sarcoplasma; 
d) Retículo sarcoplasmático. 
 

40) Marque a alternativa incorreta 
acerca dos critérios diagnósticos da 
ciática verdadeira devido à hérnia de 
disco. 
 

LIVRO: Enfermidades da coluna 
vertebral. Pág.:254 

 

a) As parestesias são localizadas na 
distribuição do dermátomo 
correspondente; 

b) Ter dois dos quatro sinais 
neurológicos presentes: debilidade, 
fraqueza motora, diminuição 
sensorial ou diminuição dos reflexos; 

c) A dor nas costas é o sintoma 
dominante quando comparado a dor 
na perna; 

d) O lasègue está reduzido a 50% do 
normal e a dor se reproduz quandoa 
perna oposta é levantada e/ou a dor 
irradia-se proximal ou distalmente 
com a pressão digital do nervo tibial 
na fossa poplítea. 

 
41) Instrumento que possibilita a 
vinculação dos procedimentos 
executados no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) ao usuário, ao 
profissional que os realizou e também à 



9 

 

unidade de saúde onde foram realizados. 
Para tanto, é necessária a construção de 
cadastros de usuários, de profissionais 
de saúde e de unidades de saúde. 

a) Cartão Nacional de Saúde; 
b) Cadastro Municipal de Saúde;  
c) Prontuário;  
d) Carteira do Plano de Saúde. 
 

42) Conjunto de procedimentos que, no 
contexto do SUS, envolve alta 
tecnologia e alto custo, objetivando 
propiciar à população acesso a serviços 
qualificados, integrando-os aos demais 
níveis de atenção à saúde (atenção 
básica e de média complexidade). As 
principais áreas que compõem a alta 
complexidade do SUS, e que estão 
organizadas em “redes”, são: EXCETO 
 
a) portador de doença renal crônica 
(por meio dos procedimentos de 
diálise); 
b) assistência ao paciente oncológico; 
cirurgia cardiovascular; cirurgia 
vascular; 
c) cirurgia cardiovascular pediátrica; 
d) assistência Farmacêutica, integrando, 
assim, o Bloco de Financiamento da 
Assistência Farmacêutica de alta 
complexidade. 
 

43) Considerada prioritária no âmbito 
do SUS, a atenção às urgências em 
Saúde tem sido orientada, a partir de 
2003, pela Política Nacional de Atenção 
às Urgências (Portaria nº 1.863 de 
2003), fundamentada nos seguintes 
objetivos: EXCETO 
 
a) garantir a universalidade, eqüidade e 
a integralidade no atendimento às 
urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-
obstétricas, psiquiátricas, pediátricas 
e as relacionadas às causas externas 
(traumatismos não  intencionais, violên
-cias e suicídios); 
b) consubstanciar as diretrizes de 
regionalização da atenção às urgências, 
mediante a adequação criteriosa da 

distribuição dos recursos assistenciais, 
conferindo concretude ao 
dimensionamento e implantação de 
sistemas estaduais, regionais e 
municipais e suas respectivas redes de 
atenção; 
c) promover de forma provisória a 
inserção das unidades hospitalares na 
rede de serviços de saúde. 
d)desenvolver estratégias promocionais 
da qualidade de vida e saúde 
capazes de prevenir agravos, proteger 
a vida, educar para a defesa e a 
recuperação da saúde, protegendo e 
desenvolvendo a autonomia e a 
eqüidade de indivíduos e coletividades; 
 
44) Condição de segurança alcançada 
por meio de um conjunto de ações 
destinadas a prevenir, controlar, reduzir 
ou eliminar riscos inerentes a atividades 
que possam comprometer a saúde 
humana, animal, vegetal e o meio 
ambiente: 
 
a) Bioética; 
b) Biossegurança; 
c) Biotecnologia; 
d) Análise de Risco. 
 

45) Destina-se ao custeio de ações de 
atenção básica à saúde cujos recursos 
são transferidos mensalmente, de 
forma regular e automática, do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) aos fundos de 
Saúde dos municípios e do Distrito 
Federal: 
 
a) PAB Fixo; 
b) PAB Variável; 
c) Assistência Farmacêutica; 
d) Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação (Faec). 
 

46) São doenças ou agravos à saúde 
que devem ser notificados à autoridade 
sanitária por profissionais de saúde ou 
qualquer cidadão, para fins de adoção 
de medidas de controle pertinentes: 
 
a) Doenças de Notificação Expressa; 
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b) Doenças de Notificação Compulsória 
c) Doenças de Notificação Imediata; 
d) Doenças de Notificação Negativa. 
 

47) Podemos destacar quatro 
dimensões inerentes à prática de 
vigilância sanitária. Quanto à dimensão 
Política podemos afirmar: 
a) distingue a vigilância das demais 
práticas coletivas de saúde, conferindo-
lhe importantes prerrogativas expressas 
pelo seu papel de polícia e pela sua 
função normatizadora. A atuação da 
Vigilância Sanitária tem implicações 
legais na proteção à saúde da 
população, desde sua ação educativa e 
normativa, estabelecendo obrigatorie-
dades ou recomendações, até seu papel 
de polícia, na aplicação de medidas que 
podem representar algum tipo de 
punição. Assentada no Direito Sanitário, 
sua atuação se faz no plano do jurídico, 
o que significa que qualquer tomada de 
decisão afeta esse plano. Para isso suas 
ações devem estar corretamente 
embasadas em leis. Torna-se 
imprescindível para aquele que exerce a 
ação o conhecimento dos instrumentos 
processuais, das atribuições legais e 
responsabilidades; 
b) refere-se à necessidade de suporte 
de várias áreas do conhecimento 
científico, métodos, técnicas, que 
requerem uma clara fundamentação 
epidemiológica para seu exercício. 
Nessa dimensão está incluída sua 
função de avaliadora de processos, de 
situações, de eventos ou agravos, 
expressa através de julgamentos a 
partir da observação ou cumprimento 
de normas e padrões técnicos e de uma 
conseqüente tomada de decisão; 
c) significa que a vigilância deverá 
responder às necessidades 
determinadas pela população, mas 
enfrenta os atores sociais com 
diferentes projetos e interesses; 
d) como uma prática de saúde coletiva, 
de vigilância da saúde, instrumento de 
defesa do cidadão, no bojo do Estado e 
voltada para responder por problemas, 

situa-se em campo de conflito de 
interesses, pois prevenir ou eliminar 
riscos significa interferir no modo de 
produção econômico-social. Essa 
dimensão se relaciona ao propósito de 
transformação ou mudança desses 
processos em benefício, a priori, da 
população. Contudo, os entraves serão 
maiores ou menores dependendo, de 
um lado, do grau de desenvolvimento 
tecnológico dos setores produtores e 
prestadores, de suas consciências 
sanitárias ou mercantilistas, e, de 
outro, da concreta atuação e 
consciência dos consumidores. 
 

48) Etapa do processo de 
descentralização das ações de saúde, e 
constitui subsídio importante para o 
planejamento, gerenciamento e 
qualidade dos serviços de assistência 
médica, para a garantia da saúde 
ambiental e ocupacional e para o 
controle de qualidade de produtos e 
serviços de saúde e da vida da 
população. 

a) Estatização da Vigilância Sanitária; 
b) Municipalização da Vigilância 
Sanitária; 
c) Privatização da Vigilância Sanitária; 
d) Descompatibilização da Vigilância 
Sanitária. 
 

49)  A definição atual da vigilância 
sanitária,  torna seu campo de 
abrangência vasto e ilimitado, pois 
poderá intervir em todos os aspectos 
que possam afetar a saúde dos 
cidadãos. 
 
Para facilitar a exposição, seu campo de 
abrangência é composto por dois 
subsistemas: 
 
Referem-se ao subsistema de Bens e 
serviços de saúde: EXCETO 
  
a) As tecnologias de alimentos, 
referentes aos métodos e processos de 
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produção de alimentos necessários ao 
sustento e nutrição do ser humano; 
b) As tecnologias de produção industrial 
e agrícola, referentes à produção de 
outros bens necessários à vida do ser 
humano, como produtos agrícolas, 
químicos, drogas veterinárias, etc.; 
c) As tecnologias da educação e 
convivência, referentes aos processos e 
espaços de produção, englobando 
escolas, creches, asilos, orfanatos, 
presídios, cujas condições das 
aglomerações humanas interferem na 
sua saúde. 
d) As condições dos locais de trabalho, 
geralmente resultantes de modelos de 
processos produtivos de alto risco ao 
ser humano. O controle sanitário se 
dirige a esse ambiente, onde 
freqüentemente encontra cidadãos que 
são obrigados a dedicar grande parte 
de seu tempo ao trabalho em condições 
desagradáveis, em ambientes fechados 
e insalubres, em processos repetitivos, 
competitivos e sob pressão, o que 
altera e põe em risco a saúde física e 
psicológica e a vida dos indivíduos e da 
comunidade.; 
 
50) Representa o conjunto de relações 
e variáveis que produzem e 
condicionam o estado de saúde e 
doença de uma população, que varia 
nos diversos momentos históricos e do 
desenvolvimento científico da 
humanidade. 
 
a) Sistema Único de Saúde; 
b) Sistema de Informações em Saúde - 
SIOPS; 
c) Processo Saúde-Doença; 
d) Vigilância em Saúde Pública. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 




